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RESUMO 

 

O Cerrado é um bioma de elevado nível de diversidade e está entre um dos mais ameaçados 

do planeta, por isso é considerado um dos 20 hotspots mundiais. Nesse projeto pretende-se 

quantificar o efeito da substituição da vegetação natural por plantações comerciais de 

eucalipto e soja sobre a assembleia de pequenos mamíferos em uma área de cerrado da 

Amazônia brasileira. Para isso foram propostos os seguintes objetivos: (i) amostrar a 

assembleia de pequenos mamíferos não voadores em áreas de cerrado, em florestas de 

eucalipto e plantios de soja; (ii) avaliar como a substituição da vegetação nativa por 

plantações comerciais afeta a composição da comunidade de pequenos mamíferos; e (iii) 

verificar quais espécies de pequenos mamíferos podem ser utilizadas como indicadores 

ecológicos dos efeitos da substituição da vegetação nativa por plantações comerciais. Para 

alcançar os objetivos propostos as amostragens de pequenos mamíferos serão realizadas 

utilizando armadilhas com uso de iscas (modelos Sherman e Tomahowk) e armadilhas de 

interceptação e queda (pitfall) que serão dispostas em três transectos estabelecidos no interior 

das áreas de cerrado e das plantações comerciais. 

 

Palavras-chave: Savanas. Plantios de Soja. Eucalitpto. Roedores. Marsupiais. 



 

ABSTRACT 

 

The Cerrado biome is a high level of diversity and is among the most threatened on the planet, 

so it is considered one of the 20 global hotspots. This project intends to quantify the effect of 

replacing natural vegetation with commercial eucalyptus and soybean plantations in a 

Brazilian Amazonian savannah. This proposal has the following objectives: (i) to sample the 

community of small mammals in areas of savannah, forest patches and commercial 

plantations (eucalyptus and soybean) along the Cerrado of Amapá; (ii) to evaluate how the 

substitution of native vegetation by commercial plantations affects the small mammals 

community composition; and (iii) to verify which species of small mammals can serve as 

ecological indicators of the effects of substitution of native vegetation for commercial 

plantations. 

 

 

Key-words: Savannas. Soy plantations. Eucalyptus. Rodents. Marsupials. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ambientes tropicais estão sendo progressivamente ameaçados pela intensificação de 

atividades antropogênicas e aumento da população humana (LEWIS et al., 2015). Estima-se 

que em 2030 serão 8,5 bilhões de pessoas no mundo (UN, 2015) significando maior demanda 

por recursos naturais. Possivelmente, repercutindo em aumento nas áreas exploradas, fato que 

deve acelerar as mudanças no uso da terra (NEWBOLD et al., 2015). A demanda por recursos 

naturais tem justificado alterações ambientais e grandes mudanças no uso da terra, essas 

pressões tem reduzido fortemente a biodiversidade terrestre local (NEWBOLD et al., 2015). 

O Cerrado é um bioma de elevado nível de diversidade e está entre os mais ameaçados do 

planeta, por isso é considerado um dos 20 hotspots mundiais. Grande parte das atividades 

econômicas em território brasileiro é desenvolvida em áreas de Cerrado incluindo extensas 

áreas de pastagem, naturais ou não, e agricultura representada principalmente pelo cultivo de 

grãos, como soja e milho (SANKARAN et al., 2005; SCHOLES; ARCHER, 1997). No Brasil 

dois principais domínios de cerrado são encontrados, o cerrado do Brasil central e os cerrados 

amazônicos são formados por ilhas de savana de diferentes tamanhos (CARVALHO; 

MUSTIN, 2017; PRANCE, 1996).   

A fauna dos cerrados é altamente diversificada, estima-se que 50% das espécies da 

Terra são encontradas nesses ecossistemas e esses organismos são responsáveis por 

importantes processos para sua dinâmica e manutenção, como polinização (WESTER et al. 

2009), dispersão (GRÜNEWALD et al. 2010), predação (SANDON et al. 2013) entre outros. 

Devido à posição geográfica e as características ecológicas, o Cerrado tem importância 

fundamental para a sociedade, tanto para a manutenção da biodiversidade e dos recursos 

naturais, em particular recursos hídricos, quanto à produção agropecuária que se desenvolve 

neste ambiente.  

O cerrado amapaense cobre 7.2% do território do estado (MUSTIN et al, 2017). 

Considerado como a fronteira final para as plantações de soja no Brasil (SILVA, 2016), desde 

2002, os plantios tem ocupado extensas áreas de cerrado no estado. O estado do Amapá foi 

identificado no ano de 2000 como área prioritária para o conhecimento da biodiversidade. 

Esforços foram direcionados para este fim (BERNARD, 2008; MARTINS et al., 2011), com 

maior foco em áreas de floresta de terra firme. Nos últimos anos o estado do Amapá foi 

reconhecido como uma região de alta diversidade e com elevado número de espécies ainda 

não reconhecidas pela ciência (SILVA et al., 2013; SILVA 2016; MUSTIM et al., 2017). No 

entanto, as áreas de cerrado continuam desconhecidas quanto à diversidade de espécies, 
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portanto esse ecossistema está passando por um processo de alteração da paisagem antes de 

sabermos como sua biota está estruturada.  

A fragmentação de habitats é o fator que mais ameaça às populações animais e vegetais, 

causando consequências imprevisíveis em suas dinâmicas. Este fator aliado com a 

modificação constante das condições climáticas afeta diretamente as populações animais com 

relação à adaptação das mesmas a diferentes condições do ambiente. Alguns estudos tem 

demonstrado a sensibilidade dos mamíferos aos efeitos antrópicos. Os maiores efeitos têm 

sido percebidos sobre a riqueza, composição e abundância das espécies (Bonvicino et al. 

2002, Pardini et al. 2005).  

O Amapá, carece de estudos que indiquem passos voltados à conservação integrada da 

paisagem garantindo a manutenção de corpos d´água, fauna e flora. Através de estudos 

quantitativos verificar fragilidades e potencialidades pode ser o caminho para enfrentar o 

cenário de desenvolvimento econômico que vem se estabelecendo no estado. Esse 

desenvolvimento deve buscar a linha da sustentabilidade e a garantia da qualidade ambiental 

que repercute diretamente na qualidade de vida de seu povo. Além da manutenção da 

diversidade e dos ambientes que a abrigam. No entanto, a expansão da monocultura nos 

cerrados amapaenses antecede estudos e diagnósticos ambientais.  

A fauna de mamíferos neotropical possui espécies com ampla distribuição, espécies 

com ocorrência restrita, com amplas áreas de uso e diversas espécies em alguma categoria de 

ameaça (IUCN, 2016) que são características que podem ser utilizadas para selecionar sua 

presença em uma paisagem. Além do que, esses animais fornecem uma variedade de serviços 

ao ecossistema como polinização e dispersão de sementes. Alguns autores, têm argumentado 

que roedores e morcegos merecem atenção, quando avaliados como assembleia, devido às 

suas características: abundantes, diversos, difundidos, sensíveis a perturbações e fáceis de 

amostrar, que aumentam seu potencial como bioindicadores (MALCOLM; RAY, 2000; 

MEDELLIN et al., 2000).  

Portanto, por responderem à variação na qualidade e configuração do habitat, às 

características da matriz, mamíferos podem ser considerados bons indicadores de qualidade 

ambiental. A redução da perda de diversidade aliada a um desenho considerando paisagens 

mais diversas pode ser o caminho para um modelo de desenvolvimento sustentável. Assim, 

nesse estudo pretende se buscar o entendimento da diferença entre a abundancia na 
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assembleia de pequenos mamíferos não voadores em um mosaico de cerrado e plantios 

comerciais. 

➢ A diferença estrutural entre áreas de cerrado e plantios comerciais influenciará padrões 

de abundância e de ocorrência das espécies de pequenos mamíferos não voadores? 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Amapá é o estado que possui a maior porcentagem de áreas protegidas 

proporcionando o status de estado mais conservado do Brasil. Essa rede de áreas protegidas 

garante a conservação principalmente de ambientes de terra firme seguido de ambientes 

inundados (DRUMOND et al. 2008). O cerrado no estado do Amapá, como em todo Brasil, 

foi historicamente negligenciado em sua biodiversidade. As características de áreas aberta e 

de fácil ocupação verificados em áreas de cerrado favoreceu em toda sua distribuição o uso 

dessas áreas principalmente para pastagem.  

No estado do Amapá, uma mancha disjunta de cerrado ocorre de norte a sul posicionada 

entre o domínio das florestas ombrófilas densas no oeste e a faixa litorânea (MUSTIN et al. 

2017). Segundo Ratter et al. (1996) as savanas são cortadas de norte a sul pela BR 156, e sua 

ocorrência está na porção com maior aglomeração populacional. O cerrado do Amapá 

historicamente foi ocupado principalmente por pastagem, além de abrigar uma extensa área 

com silvicultura (Eucalyptus spp.) distribuída na porção central e norte do estado. Cerca de 

1.350 hectares já haviam sido desmatados no início desta década (SEMA 2011). A partir de 

2012, essas áreas naturais passaram a ser ocupados pela expansão da soja. Esse novo perfil do 

estado possui impactos mais prementes sobre a fauna devido à completa substituição da 

vegetação natural por uma monocultura de ciclo rápido.  

O desenvolvimento do estado deve ser pensado e direcionado para um desenvolvimento 

que garanta a manutenção dos ecossistemas e seus serviços garantindo que todos os 

organismos e seus serviços sejam conservados. Estudos verificando as alterações que o uso da 

terra decorre sobre a biota sao emergenciais em um cenário de desenvolvimento econômico e 

mudanças climáticas. A expansão da monocultura de soja ocorre no estado antes do 

Zoneamento Ecológico Economico e antes de avaliações consistentes da fauna e flora.  

Portanto, quantificar o efeito que a substituição da vegetação natural por plantações 

comerciais pode ter sobre a diversidade animal, nesse caso avaliando a taxocenose de 

roedores e marsupiais. Verificando assim, como fatores ambientais e mudanças no uso da 
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terra interferem nos padrões de ocorrência das dentro de um mosaico formado por áreas 

naturais e plantios. Podendo assim gerar resultados que auxilie uma gestão integrada de areas 

naturais e plantios comerciais visando a manutenção das funções ecossistêmicas. Pequenos 

mamíferos não voadores são importantes no controle de insetos, na polinização e dispersão de 

sementes, tendo portanto, traços funcionais importante para o equilibrio do ecossistema. Além 

do que, auxiliará no planejamento para a criação de corredores da fauna e áreas protegidas e 

na discussão e implementação de práticas agrícolas mais sustentáveis. 

 

2 OBJETIVOS E HIPÓTESE (S) 

 

2.1 OBJETIVO GERAL   

Avaliar a assembleia de pequenos mamíferos em uma área de soja e cerrado no estado 

do Amapá.  

 

2.1.1 Objetivos específicos 

(i) comparar a riqueza de espécies, a abundância relativa, a composição de 

espécies e a diversidade funcional entre áreas de cerrado e plantações soja e de 

eucalipto;  

(ii) avaliar quais métricas locais (cobertura de dossel, densidade de vegetação, 

presença de corpos de água etc) interferem na ocorrência das espécies de pequenos 

mamíferos nesses diferentes habitats, indicando como mitigar as diferenças entre os 

habitats de forma a favorecer a presença de pequenos mamíferos nas plantações; e  

(iii) determinar quais espécies de pequenos mamíferos estão mais associadas a um 

dos três habitats que serão avaliados. 

 

2.2 HIPÓTESES 

 

H1 – Haverá diferenças entre composição e abundância de pequenos mamíferos não 

voadores entre as áreas de cerrado, plantios de soja e eucalipto. 
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H2 – Nos plantios de soja e eucalipto haverá alteração no padrão de abundância de 

pequenos mamíferos com domínio de espécies generalistas e redução de espécies de 

hábitos escansórios e árborícolas. 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Alguns estudos têm demonstrado a sensibilidade de parte do grupo de mamíferos aos 

efeitos antrópicos. Os maiores efeito têm sido percebidos sobre a riqueza, composição e 

abundância das espécies (BONVICINO et al. 2002, PARDINI et al. 2005). Isto porque os 

mamíferos desempenham papel fundamental na regeneração da floresta devido suas ações de 

dispersão e predação de sementes (TERBORGH et al. 2001, LAMBERT et al. 2006). Em 

alguns vertebrados (principalmente aves e mamíferos) a conversão de florestas em cultivo de 

monocultura causou redução na riqueza de espécies de pelo menos 62%, com a substituição 

de espécies com distribuição restrita e alto valor de conservação de espécies com ampla 

distribuição e baixo valor de conservação (LEES et al. 2015). Espécies especialistas são mais 

propensas a sofrer redução em seus tamanhos populacionais devido possuírem menor 

amplitude de nicho e usarem uma variedade menor de recursos de seu habitat, do que espécies 

generalistas que apresentam maior amplitude de nicho (KASSEN 2002, MARVIER et al. 

2004). Assim, as perturbações do habitat causam alterações na diversidade de espécies de 

acordo com seus níveis de especialização (TOCHER 1996, DEVICTOR et al. 2008). Todos 

os fatores mencionados anteriormente colocam os pequenos mamíferos não-voadores como 

um grupo importante no estudo de impactos ecológicos da degradação de ecossistemas 

naturais sobre a fauna. 

Populações em ambientes fragmentados podem enfrentar pressão crescente de 

parasitas e doenças. Estes animais silvestres são hospedeiros de uma grande variedade de 

parasitos que podem interferir em sua conservação ex situ. Os efeitos da destruição do habitat 

também podem aumentar a suscetibilidade a doenças, através da deterioração da qualidade do 
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habitat e da disponibilidade de alimento, gerando animais fracos e abertos a infecções 

(PRIMACK & RODRIGUES 2001). Podem atuar como oportunistas ou como agentes 

primários de doença (GODOY & CUBAS 2011, OLIVEIRA et al. 2011, SANTOS et al. 

2011). Segundo Daszak et al. (2000), os parasitos patogênicos podem representar uma ameaça 

para os programas de manejo e recuperação de populações animais, o que assume particular 

importância para espécies ameaçadas. Muitos artigos têm ressaltado o papel das doenças 

infecciosas na perda de biodiversidade (MORELL 1994, PRIMACK 1998, HANSELMANN 

et al. 2004, DASZAK et al. 2005, SCHLOEGEL et al. 2006). A partir disso, podemos citar a 

importância de se investigar a relação parasito-hospedeiro para compreender processos 

evolutivos, filogenéticos e suas interações tróficas entre os diferentes grupos (DEL-CLARO 

2004). No Brasil, as informações sobre ocorrência e distribuição da mastofauna têm sido 

bastante consideradas para justificar ações de conservação e preservação de áreas florestadas, 

sendo que os exemplos mais clássicos disto são as espécies de primatas (SILVA et al. 2001; 

COSTA et al. 2005).  
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

4.1 ÁREA DE ESTUDO 

A pesquisa será realizada na divisa entre os municípios de Macapa e Itaubal (Imagem 

1), nas coordenadas 0.519368 de longitude e -50.619003 de longitude (Imagem 1). Macapá 

possui uma área de 6563,849 km², sendo o mais populoso município do estado do Amapá, 

com uma população de 503.327 mil habitantes (IBGE, 2019). A cidade é cortada pela linha do 

Equador e se localiza na foz do rio Amazonas. A população de Itaubal segundo IBGE (2019) 

é 5503 habitantes. Seus limites são o delta do rio Amazonas a sudeste e Macapá a sudoeste, 

oeste e norte e possui uma área de 1704 km2. 

 

Imagem 1. – Área de estudo localizada entre os Municípios de Macapá e Itaubal, Amapá, Brasil. 

 

 

Fonte: Google Earth, 2020. 

 

4.2 CLIMA 

 

O clima na área de estudo, segundo a classificação de Koopen, é do tipo Af, clima 

tropical úmido, o qual é caracterizado principalmente por uma elevada taxa pluviométrica 

anual aliada à pequena amplitude anual de temperatura (SUDAM, 1984). 

A temperatura média anual oscila em torno dos 27oC, sendo a temperatura máxima em 

torno de 31 oC e a temperatura mínima em torno dos 23 oC. A precipitação média anual é de 

2.500 mm, sendo o trimestre mais chuvoso, de março a abril e, o mais seco, de setembro a 
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novembro. A umidade relativa anual é de 85% e a insolação média anual de 2.200 horas 

(SUDAM, 1984). 

 

4.3 COBERTURA VEGETAL 

A cobertura vegetal da área de estudo é composta por savanas  e por plantios comerciais  de 

soja e eucalipto.  Nas savanas do Amapá podem ser encontradas várias como campo limpo, 

campo sujo, cerrado rupestre, campo cerrado e cerrado sentido restrito,  que possuem 

características de altura e densidade de espécies arbóreo-arbustivas bastante associadas à 

granulometria dos solos, que certamente influencia na capacidade de retenção de água (Costa-

Neto, 2014). Neste estudo as amostragens  de pequenos  pequenos mamíferos serão nos 

ambientes de campo limpo. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS – TÉCNICAS, INSTRUMENTOS DE 

PESQUISA E ANÁLISE DE DADOS 

 

5.1. DELINEAMENTO AMOSTRAL 

As amostragens serão realizadas em transectos estabelecidos em uma matriz de cerrado 

em contato com plantios de soja e Eucalyptus. Doze transectos serão implementados, sendo 

quatro em área de cerrado, quatro em plantio de soja e quatro plantios de Eucalyptus. Para a 

implementação dos transectos serão consideradas uma distância mínima de 1 km entre eles 

garantindo a independência dos resultados. 

 

5.1.2. Coleta de dados de Pequenos Mamíferos 

Amostragem de Pequenos Mamíferos 

A fauna de pequenos mamíferos não voadores será amostrada através do uso de 

armadilhas iscadas, tipo Sherman e Gaiola, e armadilhas de interceptação e queda (pitfall), 

durante seis dias consecutivos. Espécimes serão marcados com brincos metálicos e soltos no 

local de coleta. Após sexagem, serão tomados os dados reprodutivos e biométricos. Espécies 

cuja identificação não seja possível serão coletados e tombados na Coleção Científica Fauna 

do Amapá (CCFA).  

 

Armadilhas Sherman e Gaiola 

As armadilhas iscadas serão armadas em transectos de 120 m, distantes 1000 m uma da outra. 

Cada transecto terá 10 estações de captura, distantes 20 m entre si. Perfazendo 

aproximadamente 200 armadilhas por ponto amostral. Cada estação de captura será composta 

por duas armadilhas, uma Sherman e uma Gaiola, distribuídas no solo e no estrato arbóreo. O 

tipo de armadilha instalada no estrato arbóreo será intercalado entre uma estação de captura e 

outra. As armadilhas serão verificadas todos os dias pela manhã e iscadas novamente.  

 

Armadilhas de interceptação e queda (pitfall) 

As armadilhas pitfall serão instaladas em parcelas, distantes 1000 m uma da outra. Em cada 

parcela será instalado duas estações de pitfall colocadas em linha. Cada linha será composta 

por seis baldes de 60 litros enterrados no solo. Os baldes serão interligados e distanciados um 

do outro por até 10 metros de lona plástica de 50 a 70 cm de altura.  

Cada transecto terá a extensão de 240 metros, onde serão estabelecidos dez pontos amostrais. 

Em cada ponto serão colocadas duas armadilhas, uma no solo e outra no sub-
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bosque. Desta maneira, viabiliza-se a captura de espécies com hábitos terrestres 

e escansórios/arborícolas. Durante cada campanha de coleta as armadilhas 

receberão iscas atrativas compostas por uma mistura de paçoca, sardinha e fubá, 

e serão diariamente verificadas.  

 

5.1.3. COLETA DE DADOS ATRAVÉS DE CENSOS NOTURNOS 

Complementarmente, serão realizados censos noturnos em até três noites com o objetivo 

principal de registro de espécies arborícolas que dificilmente entram em armadilhas. Para 

coleta de espécimes serão utilizadas armas de pressão, quando a captura for necessária para o 

registro de espécies pouco registradas ou não identificadas.  

 

5.1.4. IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES  

A identificação das espécies será baseada principalmente em Patton et al. (2000), Voss et al. 

(2001), Weksler et al. (2006), Voss & Jansa (2009), Weksler & Percequillo (2011). A 

taxonomia de marsupiais seguirá Gardner (2008), Pavan et al. (2012, 2014) para o gênero 

Monodelphis e Voss & Jansa (2009) para o gênero Marmosa. A taxonomia de roedores 

seguirá Patton et al. (2015). 

 

5. 2. MÉTRICAS DE PAISAGEM 

 

Para caracterizar os ambientes amostrados, além da captura de roedores e marsupiais, 

nós vamos amostrar as seguintes métricas locais: 

Cobertura do dossel – Em ambientes florestais será estimada a cobertura do dossel 

usando fotos que serão feitas com auxílio de uma lente olho de peixe fixada a um smartphone 

(e.g. Tichý, 2015). Serão tiradas cinco fotografias do dossel a cada doze metros ao longo de 

cada transecto, sempre adjacente às redes de neblina e durante o dia.  

Densidade da vegetação – Para medir a densidade da vegetação dos transectos, nos 

ambientes arbóreos, será utilizado o método do toque, que é baseado na quantidade de 

vegetação que toca uma haste de 1,5 metros de comprimento mantida a 0,5 m acima do nível 

do solo e perpendicular ao terreno (Dias Terceiro et al., 2015). O número de toques da 

vegetação na haste será medido a cada 2 m ao longo do transecto de 120 m (60 pontos de 

medida de toques). A métrica será estimada paralelamente ao transecto, mas a uma distância 
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de 1,5 metros do transecto para evitar viés devido ao corte de vegetação para implementação 

do transecto. 

 

Cobertura da serapilheira (CS) (%): avaliada através de um quadro de madeira com 50 

cm de comprimento em cada lado, dividido em 100 quadrados menores (Figura 7 e Figura 

8A), cada um deles correspondendo a 1% do total amostrado, o quadro foi posicionado a 50 

cm do solo e então foi contado o número de quadrados nos quais pelo menos a metade de seu 

interior esteve preenchido por serapilheira;  

Solo exposto (SE) (%): medida de forma semelhante à serapilheira, considerando-se a 

superfície do solo descoberta; 35  

Distância de corpos de água): contagem do número de troncos caídos de até 2 metros de 

altura; 

Número de troncos caídos (TC): contagem do número de troncos caídos de até 2 metros de 

altura; 

 

5.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

5.3.1. Padroes de Biodiversidade de espécies 

A comparação entre riqueza das diferentes áreas amostradas será utilizado o número de 

espécies registradas em cada área amostrada. Calcularemos a abundância relativa das espécies 

dividindo o número total de indivíduos amostrados de cada espécie pelo número total de 

indivíduos registrados na área inventariada (Magurran, 2004).  

Realizaremos uma ordenação das áreas inventariadas baseada na abundância relativa das 

espécies de pequenos mamíferos não voadores por meio do Escalonamento Multidimensional 

Não-Métrico (NMDS). NMDS é uma técnica de ordenação não linear considerada como um 

método efetivo para analisar dados ecológicos em assembleias (McCune & Grace 2002). Nós 

utilizaremos dados de abundância relativa nas ordenações das áreas inventariadas e o índice 

de Bray-Curtis como medida de dissimilaridade.  

 

5.3.2. DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES NA ÁREA DE ESTUDO  

Para verificar quais e como as métricas da paisagem influenciam a abundância das 

especies utilizaremos o Modelo Linear Generalizado (GLM pelas siglas em inglês) (Bates et 



16 

al. 2015). O Critério de Informação de Akaike, corrigido para tamanho pequeno da amostra 

(AICc) será utilizado para selecionar o modelo mais plausível (Burnham et al. 2011).  

Todas as análises serão realizadas através do software R (R Development Core Team 

2018). 
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6 PRODUTOS ESPERADOS 

Pretende-se produzir artigo científico demonstrando alterações na riqueza e diversidade e 

espécies, decrescendo quanto menos complexo for o ambiente. Os plantios de soja 

provavelmente apresentarão menor riqueza. Diferenças substanciais devem ser registradas 

quando a abundancia de espécies escansórias sendo registradas nos plantios de eucalipto em 

menor quantidade e não registradas nos plantios de soja. O cerrado tendem a ter melhores 

índices por possuirem maior complexidade e variação de ambientes com presença de matas de 

galeria e buritizais em conjunto com ambientes savaníticos.  

Outro estudo a ser publicado é o uso dos modelos preditivos através do qual poderemos 

visualizar dentro os ambientes as espécies que exploram melhor os ambientes e as que s~´ao 

limitadas pela escolha de uso da terra. 
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7 INFRA-ESTRUTURA DE APOIO EXISTENTE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO 

7.1 INSTALAÇÕES FÍSICAS E LABORATÓRIOS 

Laboratório de Mamíferos do IEPA – LAMAM;  

 

7.3 EQUIPAMENTOS 

Equipamentos para coleta (pesola, armadilhas etc...), triagem e identificação (Lupa 

estereomicroscópica). 
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8 CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO 

Ordem ATIVIDADES 

Cronograma de execução em meses 

2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Obtenção de licenças e autorizações    X                     

2 Estabelecimento dos sítios amostrais     X                    

3 Coleta de dados em campo – captura e 

registro de pequenos mamíferos 
    X X X                  

4 Coleta de dados em campo – variáveis 

ambientais 
    

X X X 
    

    
         

5 Preparação e identificação dos espécimes        X X                

6 Análise de dados          X X X X X X          

7 Preparação e submissão de relatórior e 

artigos  
          

X X X X X 
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9 EQUIPE EXECUTORA DO PROJETO 

 

Nome Completo Instituição Formação/Titulação 
Função/Atividades 

no Projeto 

Cláudia Regina da Silva IEPA Doutora idealização, 

coordenação, coleta, 

identificação, análise 

dos dados e 

produção 

bibliográfica 

Isai Jorge de Castro IEPA Doutor  análise dos dados e 

produção 

bibliográfica 

Simone Almeida Pena UFPA Mestre coleta de campo e 

produção 

bibliográfica 

Camila Gama Pinheiro IEPA Bióloga coleta e produção 

bibliográfica 
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10 CRONOGRAMA FINACEIRO DETALHADO 

 

a) DIÁRIAS 

 

Destino 

 

Mês/Ano 

 

Objetivo 

Nº 

Pessoas 

Nº 

Dias 

Valor 

Diária 

(R$) 

Valor 

Total  

(R$) 

Itaubal Maio/2020 Coleta de campo 2 10 102,00 2040,00 

Itaubal Junho/2020 Coleta de campo 2 10 102,00 2040,00 

Itaubal Julho/2020 Coleta de campo 2 10 102,00 2040,00 

       

       

       

       

       

       

       

       

TOTAL DE DIÁRIAS 7020,00 

NS: Nível Superior 

NM: Nível Médio 

 

b) MATERIAL DE CONSUMO 

 

Discriminação 

Aquisição 

 (mês/ano) 

 

Unid. 

 

Quant. 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor 

Total 

(R$) 

IV Armadilha 

Tomahawk 
1 100 65,00 

6500,00 

IV Armadilha 

Sherman 
1 100 60,00 

6000,00 

IV Alcool 

(Caixa) 
1 20 80 

1600,00 

TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO 14100,00 
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c) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 

 

Discriminação/Trecho 

 

Mês/Ano 

 

Objetivo 

 

Quant. 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor  

Total 

(R$) 

aluguel de carro Macapá-

Itaubal 

Maio/2020 Coleta de campo 10 120,00 1200,00 

aluguel de carro Macapá-

Itaubal 

Junho/202

0 

Coleta de campo 10 120,00 1200,00 

aluguel de carro Macapá-

Itaubal 

Julho/2020 Coleta de campo 10 120,00 1200,00 

TOTAL DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  3600,00 

 

 

d) SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 

 

Discriminação 

 

Mês/Ano 

Quant. 

De 

Dias 

Quant. 

Rec. 

Hum. 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor  

Total 

(R$) 

      

      

TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   

 

 

e) SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 

APÊNDICE E - SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

 

Discriminação 

 

Início 

(mês/ano) 

 

Término 

(mês/ano) 

 

Unidade 

 

Quant. 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor 

Total 

(R$) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       



23 

       

       

TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  

 

 
f) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

 

Discriminação 

Aquisição 

 (mês/ano) 

 

Unidade 

 

Quant. 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor 

Total 

(R$) 

      

      

      

      

      

TOTAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00,00 
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